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ANALÝZA

Vstupní data pro MPP

Počet tříd a žáků ve škole

ZŠ – I. stupeň 7 139
ZŠ – II. stupeň 6 102

Počet pedagogických pracovníků školy aktivně se podílejících na prevenci

Vedení školy: 3
Učitelé: 18
Vychovatelé 2
Asistenti pedagoga 6

Specifika školy a okolí

V Českém Krumlově patří Základní škola Linecká do výchovně vzdělávací soustavy
jako jedna čtyř základních školy ve městě. Základní školu navštěvuje celkem 241 žáků.
Z toho 139 žáků je v sedmi třídách prvního stupně a 102 žáků v šesti třídách druhého stupně.
Děti navštěvující školu pocházejí především z okolí centra města. Významnou část tvoří děti
dojíždějící z přilehlých obcí (např. Přídolí, Hořice na Šumavě, Větřní, Kájov…).

Škola se nachází v historickém centru města Český Krumlov. Okolí školy je tudíž
poměrně rušné obzvláště během turistické sezóny. Ke škole přiléhá městský park s dětským
hřištěm a sportovním zázemím. Budova školy sousedí v zadní části se soukromým
parkovištěm. Směrem k tomuto parkovišti jsou situovaná i parkovací místa instituce.
Vzhledem k umístění školy v centru a v blízkosti městského parku je okolí pečlivě
monitorováno Městskou policí, díky čemuž je riziko vzniku sociálně nežádoucích jevů velmi
nízké.

Technické vybavení školy odpovídá moderním standardům. Disponuje bezbariérovým
přístupem a pro volný pohyb osob s pohybovým omezením je škola vybavena výtahem na
čip. V tomto školním roce byla modernizována počítačová učebna. Pro žáky je k dispozici
moderně vybavená učebna jazyka, dále dřevodílna i kovodílna. K využití je zde také
keramická dílná s vlastní vypalovací pecí, kompletně vybavená cvičná kuchyně i žákovská
knihovna, jejíž návštěvnost se každým rokem zvyšuje. Součástí je školní pozemek, který se
nachází nedaleko.

Specifika žáků

Žáci navštěvující školu tvoří heterogenní celek, který se nijak zvlášť nevymyká
běžnému stavu na jiných českých školách. Ve škole se daří začleňovat žáky z různých
socio-ekonomických skupin. Výraznějším faktorem je začleňování žáků pocházející
z rozličného kulturního prostředí (národnost, náboženství atd.). Vliv na klima má také fakt, že



se zde v kolektivech setkávají především děti pocházející z města a z přilehlých menších obcí.
Dojíždění má vliv na větší náchylnost ke vzniku rizikových situací
(např. kouření, alkohol atd.) Této skutečnosti je věnována zvýšená pozornost. Vzhledem ke
spolupráci asistentů a pedagogů je na škole vytvářeno prostředí vhodné i pro děti s různým
zdravotním omezením.

Škola nabízí volnočasové aktivity a kroužky jako možný zdroj kvalitního trávení
volného času pro děti. Seznam nabízených kroužků v tomto školním roce viz níže. Ve škole je
také dlouhodobě zavedena schránka důvěry, umístěná v prvním patře, kde se takto žáci mohou
anonymně obrátit na ŠMP.

Informace věnované problematice prevence se nachází na nástěnce v druhém patře
naproti kabinetu č. 19. Obsah je pravidelně aktualizován a cílen na aktuální problémy a
témata, která jsou v souladu s MPP a potřebami žáků. V každé třídě je pak umístěn štítek
s termíny konzultačních hodin ŠMP i VP, takže žáci mají snazší možnost, jak se obrátit na
ŠMP v případě potřeby.

Při předcházení a řešení rizikového chování škola úzce spolupracuje s Městskou
policí, Střediskem výchovné péče Spirála, PPP a dalšími, jejichž seznam i s kontakty je
uvedený v příloze.

Spolupráce s rodiči

Zpětná vazba ze strany rodičů je získávána v průběhu školního roku v rámci pohovorů
během rodičovských a třídních schůzek, případně individuálně domluvených schůzek. Valná
část rodičů nejeví výrazný zájem o problematiku prevence rizikového chování dětí.

Na třídních schůzkách jsou rodiče seznámeni s náplní práce ŠMP i VP a jsou jim
předány kontakty a pravidelné konzultační hodiny. Rodiče jsou pravidelně seznamování
s podrobnostmi, projekty, preventivními aktivitami a možnostmi zapojení na webových
stránkách školy. Aktuality jsou také uveřejňovány na výše zmíněné nástěnce.

Konzultační hodiny ŠMP: Pondělí 7:00 – 7:45

(kabinet č. 19, druhé patro) Úterý 13:00 – 13:30

Po domluvě lze konzultovat mimo konzultační hodiny



Cíle vyplývající z analýzy

Dlouhodobé cíle

● Vytváření vlastního bezpečného prostředí školy i pocitu bezpečného prostředí školy.
● Vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a

sounáležitosti.
● Posilování komunikačních dovedností (schopnost společně řešit problémy, vyjádřit

svůj názor, umět požádat o pomoc, ...).
● Včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování a jednání

žáků.
● Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky návykových látek

(zvláště cigaret) a dalších sociálně patologických jevů.
● Formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému

rozhodování.
● Posilování společných činností a projektů.
● Posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení.

V dlouhodobém časovém horizontu je cílem školy, aby díky odpovědné spolupráci školy,
rodičů a žáků bylo tvořeno pozitivní klima. Program si klade za cíl, aby žáci přijali za své
společenské normy a strategie vhodné pro existenci ve škole a později i v životě.
Ústředním předmětem jsou vztahy mezi žáky, případně dalšími účastníky ve vzdělávacím
procesu.

Krátkodobé cíle

● Důraz na osvojení hygienických návyků a budování přirozené imunity a
obranyschopnosti.

● Zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli.
o Více propagovat elektronickou schránku důvěry.

● Aktivní vedení třídnických hodin zaměřených na vytváření pozitivního klima třídy.
● Rozšířit spektrum dostupných informačních zdrojů, jak pro ŠMP, tak pro ostatní

pedagogické pracovníky.
o Vytvoření „kuchařky“, která bude volně k dispozici kolegům pro řešení

jednotlivých krizových situací.
● Aktivní vyhledávání nových organizací vhodných ke spolupráci na prevenci.

o Nalezení nových institucí, které budou vhodné ke spolupráci
o Částečné nahrazení nabídky Portusu, který omezil po minulém roce

nabídku
● Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit pro žáky pro aktivní trávení volného času.
● Jako problematická se začíná jevit oblast sociálních sítí a informačních

technologií. Z povrchní diagnostiky a rozhovorů s žáky nemají děti vůbec ponětí o
nějakých věkových doporučeních a omezení v této oblasti.



Program aktivit pro jednotlivé cílové skupiny

Vzdělávání pedagogických pracovníků a ŠMP bude probíhat dle aktuální potřeby a
nabídky institucí pro další vzdělávání a jednotlivých odborníků.

Všeobecný tematický plán

- Školení pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií a sociálních sítí
- Připravit materiály, brožurky, aktivity pro výuky problematiky např. v INF pro kolegy
- Zařídit školení pro kolegy v oblasti první pomoci obzvláště zaměřenou na zotavovací

akce
- Vytvořit širší databázi odborníků v oblasti prevence pro další vzdělávání pedagogů.
- Najít a zařídit školení v oblasti diagnostiky třídy a jeho využitelnost v praxi.

Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH

Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání Realizátor
organizace,
odborník

Počet
školených
pedagogů

Krizová intervence ve škole 8 2. pololetí Do světa z. s. 21 +AP

Plán je v průběhu školního roku aktualizován.

Plán vzdělávání ŠMP v oblasti RCH

Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání Realizátor organizace,
odborník

Zdravotník zotavovacích akcí 40 Říjen - listopad Červený kříž, ČB

Plán je v průběhu školního roku aktualizován



Plán pro spolupráci školy s rodiči

Kromě zavedených komunikačních kanálů zmíněných v analýze je v plánu pořádat
projekty podporující spolupráci s rodiči. O jednotlivých projektech jsou rodiče informováni
na webových stránkách. O možnosti kontaktovat ŠMP a VP jsou seznámeni na úvodních
třídních schůzkách.

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu
Školní výlety Květen až červen 2022 Třídní učitel

Exkurze a besedy Září 2021 až červen 2022 Třídní učitel, vyučující
konkrétního předmětu

Třídní schůzky a
individuální konzultace

Přes školní rok 2021/2022 Třídní učitel, ŠMP, VP



Tematický plán aktivit pro žáky v oblasti přímé práce pedagogů

Vyučovaný předmět Zaměření preventivní aktivity
1. - 5. ročník

ČJ Mezilidské vztahy a komunikace mezi lidmi
Prvouka Vhodné chování, já a rodina, já a příroda, osobní hygiena, doprava
 Téma nehoda – vyprávění zaměřené na dopravní výchovu

 Téma telefonujeme – důležitá čísla
M Zodpovědnost za svá jednání
 Hodnota peněz a nakládání s nimi
AJ Komunikace a tolerance při setkávání kultur
Tv Ohleduplnost, dodržování pravidel a férové jednání

6. - 9. ročník
ČJ Komunikační dovednosti v kolektivu
 Schopnost vyjádřit svůj názor
M Význam matematické a finanční gramotnosti
CH Drogy, alkohol – předávání informací, video a prožitkové aktivity
PŘ Onemocnění dýchacích cest v souvislosti s kouřením
 Lidské rasy v souvislosti s rasismem
 Pohlavní choroby – ochrana před početím
D Vývoj společných norem v čase
 Lidská práva v dějinách
INF Kyberšikana
 Softwarová kriminalita a autorský zákon
 Ochrana osobních údajů
PČ Ochrana přírody při pozemkových pracích
 Hodnota práce a její efektivní organizace
OV Rodinný život, právní minimum
 Rasismus
 Menšiny
RV Šikana – prožitková metoda
 Dětská krizová centra, linka důvěry
 Sexuální výchova
TV Dodržování pravidel a norem
 Prevence civilizačních chorob
VV Relaxace a odpočinek



Plán preventivních aktivit a programů v průběhu roku

Preventivní aktivita a její zaměření Realizátor
1. - 5. ročník

Programy Městské policie ČK Mgr. Pípal
Bezpečný start do školního života (1. A) Theia o. p. s.
Bezva třída (2. A, 2. B) Theia o. p. s.
Vliv médií na školní populaci (3. A) Theia o. p. s.
Dětský svět financí (5. B) Theia o. p. s.
Preventivní programy v Boudě CPDM
Besedy v knihovně Třídní učitel

6. - 9. ročník
Besedy v knihovně Mgr. Luštická
Preventivní programy v Boudě CPDM
Šikana a násilí (6. A, 6. B) Theia o. p. s.
Kyberšikana a virtuální svět Theia o. p. s.
Peníze a jejich moc Theia o. p. s.
Seznamovací kurz pro 6. ročník PPP, třídní učitel, ŠMP, VP
Jednotlivé aktivity budou průběžně aktualizovány v průběhu školního roku



Plán volnočasových aktivit pro žáky

Název aktivity, kroužku, akce Vedoucí programu

Keramika 1. – 2. ročník Mgr. Petra Zapletalová
Keramika 4. – 7. ročník  Mgr. Petra Zapletalová
Let´s Speak English 5. ročník  Mgr. Jaroslav Hanzal
Deskové hry 8. – 9. ročník  Mgr. Jakub Šolc
Tvořínek 3. – 5. ročník Pavla Soukupová
Vaření 5. – 7. ročník  Petra Tůmová
 Logopedický 1. – 2. ročník Mgr. Sejková
Vždy připraven 3. – 5. ročník (KPR, příroda..) Barbora Zifčáková
 Příprava na gymnázium 5. ročník Mgr Jaroslav Hanzal



Spolupráce s okolím školy

Organizace Jméno Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

MěÚ Český Krumlov  Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Odbor školství, sportu a péče
o dítě

Mgr. Zdeňka Kráková zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz

  tel.: 380 766 426

Oddělení sociálně právní
ochrany dětí

Gabriela Vagnerová, DiS. gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz

  tel. 380 766 427

Policie ČR – obvodní
oddělení Český Krumlov

vedoucí oddělení
plk.Pavel Kučera

Tovární 165, 381 23 Český Krumlov,
tel.: 974 232 111
ck.podatelna@pcr.cz

Městská policie Český
Krumlov

Mgr. Pavel Pípal nám. Svornosti 1, 381 01 Č.
Krumlov tel.: 380 766 346
pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz

PPP Český Krumlov Mgr. Jakub Průcha Kaplická 19, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 711 505
jakub.prucha@pppcb.cz

Portus Prachatice, o.p.s.
Pivovarská 284

Ing. Petr Šmíd, DiS.
Bc. Tereza Pravdová

Pivovarská 284, 383 01 Prachatice
tel.: 722 049 751
reditel@portusprachatice.cz

Středisko výchovné péče
Spirála

Mgr. Jan Tůma Špičák 114, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 426, 602 491 400
spirala@krumlov.cz

Psychiatrická léčebna
Červený Dvůr

PhDr. Edita Svobodová Červený  Dvůr  1,  381  01
Č. Krumlov
tel.: 380 309144
e.svobodova@cervenydvur.cz

Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o. p. s.

Mgr. Vlastimil Kopeček T. G. Masaryka 114, 381 01 Č. K.
tel.: 380713042
cpdm@icmck.cz

EVIDENCE A EFEKTIVITA

Hodnocení akcí bude probíhat formou diskusí s učiteli či vedoucími přednášek nebo
akcí jako posouzení a získání zpětné vazby. Poznatky budou využity při zpracování závěrečné
zprávy MPP a tvorbě programu na rok 2019/2020. Řešení konkrétních případů rizikového
chování se posuzuje podle závažnosti případné situace, zda je škola schopna zvládnout situaci
sama nebo zda potřebuje pomoc ze strany dalších odborníků. Závažnost případů hodnotí
ředitelka školy spolu s metodikem prevence. Způsoby řešení a postupů souvisejícími se
šikanováním se volí dle metodického pokynu MŠMT Č. j. MSMT-22294/2013-1. Veškeré
přestupky, jednání a šetření jsou evidovány vedením školy a metodikem prevence.



ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Datum Podpis ředitele školy
Seznámení ředitele školy s MPP
Seznámení pedagogického sboru s MPP

Minimální preventivní program zpracoval: Jakub Šolc

školní metodik prevence

Datum a podpis ŠMP:

Datum a podpis ředitele školy:


